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Introdução
O paquímetro digital PRECISE PS 7215 facilitará muitos trabalhos na área 
particular e comercial.

Com o paquímetro Profi Scale PRECISE poderá medir confortavel e facilmente 
mínimas distâncias e pequenos diâmetros. Os resultados são itidamente 
exibidos no display digital com uma exatidão de 0,01 mm. Também é 
possível ajustar o resultado em polegadas.

Por favor leia as completas instruções de serviço e guarde-as com cuidado.

Figura
A   Comutação polegada / milímetro 

(tecla de comutação polegada / milímetro)
B   Tecla ORIGIN
C   Tecla ON/OFF
D   Tecla de posição zero (ZERO / ABS)
E   Tampa do compartimento da pilha

Instruções de Segurança
Podem ocorrer danos pessoais se as seguintes instruções 
não forem consideradas:
1.  Estas instruções devem ser lidas atentamente antes de utilizar o 

aparelho, para garantir um trabalho seguro. Guardar bem estas 
instruções de serviço.

2. Manter o aparelho afastado de crianças e de pessoas não autorizadas.
3.  Só permita que o aparelho de medição seja consertado por pessoal 

qualificado e que sejam utilizadas peças originais, para manter a 
segurança e os direitos de garantia do aparelho. 

4.  Jamais expor o aparelho à tensão elétrica, caso contrário podem 
ocorrer danos na eletrônica. 

5. Não utilizar o aparelho em áreas com gases inflamáveis ou explosivos. 
6. Não usar o aparelho se estiver com defeito. 
7. Trate o aparelho com cuidado e não o deixe cair. 
8. Para evitar erros de funcionamento não deverá desmontar o aparelho. 
9. Guardar o aparelho em local seco e limpo. 
10.  Quando não for utilizado, o aparelho deverá ser guardado na sua 

bolsa de transporte. 
11. Evitar o contato com água e pó. 
12.  Não usar produtos abrasivos nem solventes para limpar o aparelho. 

Usar um pano húmido e apenas produtos de limpeza brandos. 
13. Controlar a(s) pilha(s) em intervalos regulares para evitar danos. 
14. Retirar a pilha se o aparelho não for utilizado durante muito tempo.

Garantia
Parabéns,
Acabou de se decidir pela técnica de medição de alta qualidade ProfiScale 
da BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER assegura uma garantia de 2 anos a 
partir da data de compra. Excluídos da garantia são danos provenientes de 
uso incorreto, sobrecargas ou armazenamento errado, assim como desgaste 
normal e falhas que só influenciam insignificantemente o valor ou a função 
do aparelho. A garantia caduca no caso de uma intervenção no aparelho por 
entidades não autorizadas. No caso de uma solicitação de garantia, envie 
o aparelho completo, incl. Embalagem, descrição e pilhas e o recibo de 
compra, ao seu revendedor. 

Dados Técnicos
Precisão de medição    0,01 mm
Alimentação de corrente elétrica     Pilha tipo botão de 1,5 V
Velocidade de medição    1,5 m / s
Temperatura de funcionamento    0 a +40 °C
Umidade relativa do ar     < 80 %
Temperatura de armazenamento   –10 a 60 °C

Operação
Indicações

• Apertar a tecla „ON / OFF“- para ligar o aparelho.
• Apertar a tecla „in / mm“ para selecionar a unidade desejada.
•  Calibrar o, paquímetro juntando o braço móvel ao braço fixo 

e apertando a tecla „ZERO / ABS“.

Tecla ZERO / ABS / Tecla ORIGIN
•  A tecla „ZERO / ABS“ é para o ponto zero relativo e para a comutação entre 

a medição absoluta e relativa. Ao ligar o aparelho ele está sempre no 
modo de medição absoluta. 

•  Apertar a tecla „ZERO / ABS“ para comutar para o modo de medição 
relativa.

•  Para retornar ao modo de medição absoluta é necessário empurrar 
novamente os lados, um contra o outro. Apertar a tecla „ZERO / ABS“ uma 
segunda vez. Ao comutar de um modo para o outro, a posição zero inicial 
permanece inalterada.

•  Exceção: Confirmar com a tecla „ORIGIN“ e o ponto zero aqui ajustado 
também permanece memorizado após desligar o paquímetro.
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Indicações importantes / localização de avarias
Trocar a pilha

Uma indicação de display incorreta (números piscando ou nenhuma 
indicação) é sinal de que a pilha está vazia. Para substituir a pilha é necessário 
empurrar a tampa do compartimento da pilha na direção indicada pela seta 
na tampa e substituir a pilha velha por uma nova. Por favor observe que o 
lado positivo da pilha sempre deve mostrar para cima.

Problema Causa provável Eliminar falha   
Cifras piscando Pilha vazia Trocar a pilha  
Nenhuma indicação no 
display  

1. Pilha vazia 
2. Nenhum contato 

1. Trocar a pilha.
2. Limpar o compar-
timento da pilha 
e colocar uma pilha 
nova. 

As cifras no no display 
não mudam mais 

Avaria técnica no 
circuito de corrente 
elétrica

Retirar a pilha do 
compartimento e 
recolocá-la após um 
minuto. 

Eliminação
Caro cliente, 
Por favor, ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento 
pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem 
muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que 
podem ser reciclados. 

Informamos que os resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos, assim como as baterias, não deverão ser 
descartados no lixo doméstico, devendo ser separados. 
Informe-se junto das autoridades competentes na sua 
cidade/comunidade sobre os pontos de recolha de lixo 
elétrico.

Em caso de dúvidas a respeito da declaração de 
conformidade CE, entre em contacto connosco através de 
info@burg.biz

Sob reserva de erros de impressão, assim como de alterações técnicas.


